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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

 
จุดประสงคสาขาวชิา 

 
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ

ทักษะทางสังคม และการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพที่ สัมพันธ เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส  ใหทันตอ 
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานการจัด 
การโลจิสติกส และสามารถนําไปประกอบอาชีพในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน หรืออาชีพอิสระ
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถ 

4. เพื่อใหสามารถวิเคราะหงาน วางแผนการปฏิบัติงาน แกปญหาดานการจัดการโลจิสติกส ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการจัดการโลจิสติกสในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ      

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  ประกอบดวย 
 

1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก  
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต กตัญู

กตเวที อดกล้ัน ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม  เปนตน 
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย  เชน  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความรักสามัคคี                  

มีมนุษยสัมพันธ  เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย  การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  เปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ  

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก 
3.1 วางแผน  ดําเนินงาน  จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
3.3 วางแผนและจดัการขอมูลในระบบโลจิสติกสของสินคาและบริการ 
3.4 ดําเนินการดานโลจิสติกสตามกฎหมายและมาตรฐาน 
3.5 เลือกใชขอมูลและระบบสารสนเทศในงานโลจิสติกส 
3.6 คํานวณตนทุนโลจิสติกส 
3.7 วเิคราะหและเลือกวิธีการจัดการเพื่อลดตนทุนโลจิสติกส 

 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขางานการจัดการโลจิสติกส 
3.8 วางแผนงานโลจิสติกส  
3.9 จัดการกจิกรรมในงานโลจิสติกส   
3.10 ควบคุมกิจกรรมในงานโลจสิติกส 

สาขางานการจัดการการขนสง 
3.8 วางแผนการขนสง 
3.9 จัดการการขนสง 
3.10 ควบคุมกระบวนการการขนสง 

สาขางานการจัดการคลังสินคา 
3.8 วางแผนคลังสินคา 
3.9 จัดการคลังสินคา 
3.10 ควบคุมสินคาคงคลัง 

สาขางานตัวแทนออกของ 
3.8 วางแผนการนาํเขาและสงออก 
3.9 จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานการออกของ 
3.10 ใชเอกสารและวิธีการขนสงสินคาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
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โครงสราง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

 
 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557      ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสจะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา  83
หนวยกิต  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสรางตอไปนี้ 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต         (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 

 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

   รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 
โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา 

พาณิชย กรรม หรือเทียบเทา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 2-2-3 
3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
3200-0008 เครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร 2-3-3 
3200-0011 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน 
มีความใฝรู   แสวงหาและพัฒนาความรูใหม   มีความสามารถในการใช เหตุผล   การคิดวิ เคราะห 
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวน 
ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  รวมไมนอยกวา  21  หนวยกิต    
 

 1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร  (ไมนอยกวา  9  หนวยกิต) 
  

1.1.1  กลุมวิชาภาษาไทย  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเวบ็ไซต 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพันธ 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
 

 1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.2.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1305 วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1312 การจัดการทรพัยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบื้องตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม  

 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

1.2.2  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตรธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตัดสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

 1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.3.1  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3 
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1503 มนุษยสัมพนัธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถิ่นไทย 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
 

1.3.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1601 การพัฒนาทักษะชวีิตเพื่อสุขภาพและสังคม               3-0-3  
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ภาวะผูนํา  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน                             3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทํางาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยางเปนระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชวีิตเพื่อการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไมนอยกวา 56  หนวยกิต 
 2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  (15  หนวยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชพี 2-2-3 
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร 3-0-3  
3200-1002 หลักการจัดการ 2-2-3 
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 

 

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3214-2001 โลจิสติกสและโซอุปทาน 3-0-3 
3214-2002 การจัดการตนทุนโลจิสติกส 3-0-3 
3214-2003 การบริหารระบบขอมูลสําหรับโลจิสติกส 3-0-3 
3214-2004 หลักการจัดซือ้ 3-0-3 
3214-2005 คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 3-0-3 
3214-2006 การจัดการการขนสง 3-0-3 
3214-2007 หลักการนําเขาและสงออก 3-0-3 

 2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 

 ใหเลือกเรยีนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบหนวยกิตทีก่าํหนด  
 

 2.3.1 สาขางานการจัดการโลจิสติกส 
  ใหเรียนรายวชิา 3214-2101 ถึง รายวิชา 3214-2102 รวม 2 รายวิชา และเลือกเรียนรายวิชา 
ตอไปนี้จนครบหนวยกิตทีก่าํหนด 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3214-2101 การจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ 3-0-3 
3214-2102 การจัดการสินคาคงคลังในงานโลจิสติกส 3-0-3 
3214-2103 การขนสงในงานโลจิสติกส 3-0-3 
3214-2104 เครื่องมือและอุปกรณในงานโลจิสติกส 3-0-3 
3214-2105 เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส 3-0-3 
3214-2106 โซอุปทานและโลจิสติกสเพือ่ส่ิงแวดลอม 3-0-3 
3214-2107 การวิจยัในงานโลจิสติกส 3-0-3 
3214*2101 ถึง 3214*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
รายวิชาทวภิาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3214-5101 งานการจัดการโลจิสติกส 1 *-*-* 
3214-5102 งานการจัดการโลจิสติกส 2 *-*-* 
3214-5103 งานการจัดการโลจิสติกส 3 *-*-* 
3214-5104 งานการจัดการโลจิสติกส 4 *-*-* 
3214-51XX งานการจัดการโลจิสติกส … *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานการจัดการการขนสง 
 

 ใหเรียนรายวิชา 3214-2201 ถึง รายวิชา 3214-2202 รวม 2 รายวิชา และเลือกเรียน
รายวิชาตอไปนี้จนครบหนวยกิตที่กําหนด 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3214-2201 การบริหารเสนทางการขนสงสินคา 3-0-3 
3214-2202 การจัดการเอกสารเพื่อการขนสง 3-0-3 
3214-2203 การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและพาหนะในการขนสง 3-0-3 
3214-2204 การจัดการตนทุนการขนสง 3-0-3 
3214-2205 การจัดวางและเคลื่อนยายสินคา 3-0-3 
3214-2206 เทคโนโลยีในการขนสง 3-0-3 
3214-2207 กฎหมายการขนสง 3-0-3 
3214-2208 การประกันภัยการขนสง 3-0-3 
3214*2201 ถึง 3214*2299  รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค  
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รายวิชาทวภิาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3214-5201 งานการจัดการขนสง 1 *-*-* 
3214-5202 งานการจัดการขนสง 2 *-*-* 
3214-5203 งานการจัดการขนสง 3 *-*-* 
3214-5204 งานการจัดการขนสง 4 *-*-* 
3214-52XX งานการจัดการขนสง … *-*-* 

 

 2.3.3 สาขางานการจัดการคลังสินคา 
 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้จนครบหนวยกิตที่กําหนด 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3214-2301 สินคาและบรรจุภัณฑ 3-0-3 
3214-2302 การจัดการพืน้ที่คลังสินคา 3-0-3 
3214-2303 เครื่องมือและอุปกรณคลังสินคา 3-0-3 
3214-2304 เทคโนโลยีในงานคลังสินคา 3-0-3 
3214-2305 การจัดการสินคาคงคลัง 3-0-3 
3214-2306 การจัดการเอกสารในคลังสินคา 3-0-3 
3214-2307 การจัดการตนทุนคลังสินคา 3-0-3 
3214*2301 ถึง 3214*2399 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

รายวิชาทวภิาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3214-5301 งานการจัดการคลังสินคา 1 *-*-* 
3214-5302 งานการจัดการคลังสินคา 2 *-*-* 
3214-5303 งานการจัดการคลังสินคา 3 *-*-* 
3214-5304 งานการจัดการคลังสินคา 4 *-*-* 
3214-53XX งานการจัดการคลังสินคา … *-*-* 
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 2.3.4 สาขางานตัวแทนออกของ 
 ใหเรียนรายวิชา 3214-2401 ถึง รายวิชา 3214-2402 รวม 2 รายวิชา และเลือกเรียนรายวิชา
ตอไปนี้จนครบหนวยกิตที่กําหนด 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3214-2401 พิธีการนําเขาและสงออกสินคา 2-2-3 
3214-2402 การขนสงสินคาระหวางประเทศ 2-2-3 
3214-2403 สิทธิประโยชนทางดานภาษอีากร 3-0-3 
3214-2404 การตรวจปลอยสินคา 2-2-3 
3214-2405 กฎหมายเกีย่วกับการนําเขาและสงออก 3-0-3 
3214-2406 ระบบการจําแนกพิกดัอัตราศุลกากร 3-0-3 
3214-2407 พิธีการเฉพาะเรื่อง 3-0-3 
3214-2408 หลักการคาระหวางประเทศ 3-0-3 
3214-2409 กฎหมายพาณชิยนาว ี 3-0-3 
3214*2301 ถึง 3214*2399 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

รายวิชาทวภิาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3214-5401 งานตัวแทนออกของ 1 *-*-* 
3214-5402 งานตัวแทนออกของ 2 *-*-* 
3214-5403 งานตัวแทนออกของ 3 *-*-* 
3214-5404 งานตัวแทนออกของ 4 *-*-* 
3201-54XX งานตัวแทนออกของ … *-*-* 
 

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพ     
ในแตละรายวิชาเพื่อนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ 
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
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 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ  (4  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรยีนรายวิชา 3214-8001  หรือรายวิชา 3214-8002  และ 3214-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3214-8001 ฝกงาน *-*-4  
3214-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3214-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

 2.5  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี  (4 หนวยกิต) 
ใหเลือกเรยีนรายวิชา 3214-8501  หรือรายวิชา 3214-8502  และ 3214-8503 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3214-8501 โครงการ *-*-4 
3214-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3214-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-9001 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 
3214-9001 การจัดการความสัมพันธกับลูกคา 3-0-3 
3214-9002 ระบบบรรจุภณัฑสําหรับโลจิสติกส 3-0-3 
3214-9003 การบริหารทรัพยากรมนษุย 3-0-3 
3214-9004 การบริหารการผลิต 3-0-3 
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-9207 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซยีสําหรับการทํางาน 2-0-2  
3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน 2-0-2 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 0-2-0 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 2-2-3 
3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
3200-0008 เครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร 2-3-3 
3200-0011 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 
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3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 2-2 -3 
 (Principles of Accounting 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบญัชีของกิจการเจาของคนเดยีว  
ประเภทธุรกิจบริการ 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการเจาของคนเดยีว ประเภทธุรกจิบริการ  
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกบัหลักการและวิธีการบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกจิการเจาของคนเดยีวประเภทธุรกิจบรกิารตามหลักการบญัชทีี่รับรองทัว่ไป 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนทางการบัญชี แมบทการบัญชี  สมการบัญชี  การวิเคราะห

รายการคา การบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นตน   ผานรายการไปบัญชีแยกประเภท   การจัดทํางบ
ทดลอง กระดาษทําการ รายการปรับปรุง การปดบัญชี และการจัดทํางบการเงินของกิจการเจาของคนเดียว 
ประเภทธุรกิจบริการ 
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3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
 (Principle of Selling) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการขายและความรูพื้นฐานงานขาย    
2. มีทักษะเกี่ยวกับการวางแผนกระบวนการขาย  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขายและความรูพื้นฐานงานขาย     
2. วางแผนการขายตามกระบวนการ  
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการขาย    การแสวงหา
ลูกคา การเตรียมตัวกอนการเขาพบ  การเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอโตแยง การปดการ
ขาย การติดตามและประเมินผลการขาย  การบริการกอนและหลังการขาย โอกาสความกาวหนาของนักขาย 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานขาย 
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3200–0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
 (Entrepreneurship) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับ การวางแผนเปาหมายชวีิต การเปนผูประกอบการ การจัดการทางการเงิน  
รูปแบบธุรกิจ  กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวของ 

2. มีทักษะในการจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  

รอบคอบ ขยัน ประหยดัและอดทน  
 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิต การเปนผูประกอบการ การจัดการทางการเงิน  
รูปแบบธุรกิจ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจ กฎหมาย และภาษีทีเ่กีย่วของ 

2. จัดทําแผนธุรกจิอยางงายตามรูปแบบธุรกิจ 
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน และดําเนินงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชวีิต คณุลักษณะและทกัษะทีจ่ําเปนสําหรับการเปน

ผูประกอบการ การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจัดตั้งธุรกิจรูปแบบตางๆ การจัดทําแผนธุรกิจ 
จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย และภาษีที่เกีย่วกับการเปนผูประกอบการ และการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเปนผูประกอบการ 
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3200–0008 เคร่ืองใชสํานักงานและการพมิพเอกสาร 2 -3-3 
 (Office Equipment and Document typing) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรูเขาใจเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร 
2. มีทักษะการใชเครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชเครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร 

สมรรถนะรายวิชา   
1. แสดงความรูความเขาใจในการใชเครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร 
2. ประยุกตใชเครื่องใชสํานักงานตามขั้นตอน 
3. พิมพเอกสารรูปแบบตาง ๆ 
4. แสดงเจตคติและกจินิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร การพิมพหนังสือราชการ 

จดหมายธุรกิจ บันทึก รายงาน แบบฟอรมและเอกสารอื่น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและการ
บํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
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3200-0011 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 
 (Computer and Information in Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในงานธุรกิจ  

2. มีทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
3. มีทักษะการใชอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ  
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชพีคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรูเกีย่วกบัหลักการและกระบวนการใชคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูป และอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ การใชโปรแกรม
ประมวลผลคํา การใชโปรแกรมตารางทําการ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน การใชโปรแกรม
ฐานขอมูล การใชอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ  
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
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คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
 

• กลุมทักษะวชิาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชพี 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ     3-0-3 
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3001–2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ     2-2-3 
 

• กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร       3-0-3 
3200-1002 หลักการจัดการ       2-2-3 
3200-1003 หลักการตลาด       3-0-3 
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• กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน 

ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง  การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ 
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ 
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและ            

เพิ่มผลผลิตการจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานการนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 
 (Information Technology for Works) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ 
สารสนเทศการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  นําเสนอและสื่อสาร 
ขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปที่
เกี่ยวของ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด 
การอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูล 
สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ  และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผาน 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   

3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
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• กลุมทักษะวชิาชีพพื้นฐาน  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 

3200–1001 หลักเศรษฐศาสตร 3-0-3 
 (Principles of Economics) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร 
2. สามารถนําแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตรเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 
2. ประยุกตหลักเศรษฐศาสตรไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. ปฏิบัติงานดวยความมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค อุปทาน 
และภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการ
ผลิต ตนทุน รายรับและกําไรจากการผลิต การกําหนดราคาสินคาในตลาดประเภทตาง ๆ รายไดประชาชาติ 
องคประกอบและการกําหนดรายไดประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลังรัฐบาล การคาระหวาง
ประเทศ เงินเฟอ เงินฝด และการแกปญหาเศรษฐกิจมหภาค วัฎจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3200–1002 หลักการจัดการ 2-2-3 
 (Principles of Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริยธรรมในการจัดการ  

2. มีทักษะในการจัดการมาประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตางๆ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนา 
องคการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริยธรรมในการจัดการ 

2. จัดการงานอาชีพตามหลักการ กระบวนการ และจริยธรรม 
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
4. เห็นคุณคาของการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ  หลักการจัดการสมยัใหม  การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการ    
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการ จริยธรรมในการจดัการ กรณีศึกษาการจัดการ การประยุกต
หลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชายบรหิารธุรกิจ 

3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 
 (Principle of Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการตลาด  
2. มีทักษะในการกําหนดสวนประสมการตลาด  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด 
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคตามสถานการณ 
3. กําหนดสวนประสมการตลาดตามหลักการ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด  

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หนาที่ทางการตลาดการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ  การแบงสวนตลาด ตลาด
เปาหมาย ผลิตภัณฑและการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด เทคโนโลยีทางการตลาด และจรรยาบรรณนักการตลาด 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 
3214-2001 โลจิสติกสและโซอุปทาน 3-0-3 
3214-2002 การจัดการตนทุนโลจิสติกส 3-0-3 
3214-2003 การบริหารระบบขอมูลสําหรับโลจิสติกส 3-0-3 
3214-2004 หลักการจัดซือ้ 3-0-3 
3214-2005 คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 3-0-3 
3214-2006 การจัดการการขนสง 3-0-3 
3214-2007 หลักการนําเขาและสงออก 3-0-3 
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3214-2001 โลจิสติกสและโซอุปทาน 3-0-3 
 (Logistics and Supply Chain) 

 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
2. มีทักษะในการนําหลักการ และกระบวนการของการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานไป 

ประยุกตใชในการทํางาน 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
2. วางแผนการดําเนินธุรกิจโดยใชกระบวนการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
3. แกไขปญหาการดําเนินธุรกิจดวยกระบวนการดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
4. ประยุกตใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานโลจิสติกส 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเบื้องตน ความสําคัญของ
ระบบโลจิสติกสและโซอุปทานตอระบบเศรษฐกิจและองคกร  บทบาทของโลจิสติกสในการจดัการโซ
อุปทาน  กิจกรรมในระบบโลจิสติกส ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ  และแนวโนมของโลจิสติกสตอระบบ
เศรษฐกิจ 
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3214-2002 การจัดการตนทุนโลจิสติกส 3-0-3 
 (Logistics Cost Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของตนทุนโลจิสติกส 
2. มีทักษะในการคํานวณตนทนุระบบกิจกรรมโลจิสติกส 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของตนทุนโลจิสติกส 
2. คํานวณตนทุนระบบกิจกรรมโลจิสติกส 
3. วิเคราะหจุดคุมทุนระบบกจิกรรมโลจิสติกส 
4. แกไขปญหาการดําเนินธุรกจิตามหลักของตนทุนในระบบโลจิสติกส 
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการตนทุนโลจิสติกสในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของตนทุนในระบบโลจิสติกส   ระบบตนทุนของระบบกิจกรรม 
โลจิสติกส การวิเคราะหจุดคุมทุน  และจดัทํารายงานที่เกี่ยวของ 
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3214-2003 การบริหารระบบขอมูลสําหรับโลจิสติกส 3-0-3 
 (Information System for Logistics) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับระบบขอมูลในงานโลจิสติกส 
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีในงานโลจิสติกสที่เหมาะสม 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบขอมูลในงานโลจิสติกส 
2. วางแผนการใชเทคโนโลยีในงานโลจิสติกสตามหลักการ 
3. รวบรวมขอมูลในงานโลจิสติกสอยางเปนระบบ 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการบริหารขอมูลในงานโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ 

และปลอดภัย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการไหลเวียนของขอมูลสําหรับโลจิสติกส ในระบบ Barcode ระบบ RF      
(Radio Frequency) ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ระบบ ERP (Enterprise Resources 
Planning)   ระบบ WMS (Warehouse Management System) ระบบ TMS (Transportation Management 
System) แนวโนมการพัฒนาดานเทคโนโลยีในอนาคต  การใชประโยชนของขอมูลตาง ๆ จากระบบ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส 
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3214-2004 หลักการจัดซื้อ 3-0-3 
 (Principle of Purchasing) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดซื้อ 
2. มีทักษะในการกําหนดจุดสัง่ซื้อและปริมาณสินคา  
3. มีทักษะการเลอืกใชเอกสารตามประเภทของการจัดซื้อ 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดซื้อ 
2. วางแผนการจัดซื้อเพื่อใชในการดําเนินงานแตละประเภท 
3. ดําเนินการจัดซื้อโดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรม 
4. ควบคุมสินคาคงคลังตามหลักการ 
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานการจัดซื้อ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดซื้อ จัดหาวตัถุดิบ  สวนประกอบ วัสดุ สินคากึ่งสําเร็จรูป
ระเบียบวิธีการจัดซื้อ  เทคนคิการเจรจาตอรอง  การกําหนดปริมาณการจัดซื้อ  เวลาการจัดซื้อ การเลือกและ
หาแหลงซื้อ  การควบคุมสินคาคงคลัง  การตัดสินใจการผลิตหรือเลือกซื้อ  วิธีการควบคุมและประเมินผล
การจัดซื้อ 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชายบรหิารธุรกิจ 

3214-2005 คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 3-0-3 
 (Warehouse and Distribution Center) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 
2. มีทักษะในการเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา  
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 
2. วางแผนการจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาตามหลักการ 
3. แกไขปญหาการดําเนินงานดานคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานคลังสินคาและศูนยกระจายสินค 

  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา  การเลือกทําเลที่ตั้ง การดําเนินงานในคลังสินคา
และศูนยกระจายสินคา   การใชอุปกรณและเทคโนโลยีในการจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา   
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3214-2006 การจัดการการขนสง 3-0-3 
 (Transportation Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการการขนสงสินคา  
2. มีทักษะในการวางแผนการจัดการการขนสงสินคา  
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการการขนสงสินคา 
2. วางแผนการจดัการการขนสงสินคาตามหลักการ 
3. จัดการเอกสารการจัดการขนสงสินคาตามกระบวนการ 
4. เลือกใชอุปกรณและยานพาหนะในการขนสงตามกระบวนการ 
5. แกไขปญหาการจัดการการขนสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธรุกิจ 

6. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการการจัดการเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในงานโลจิสติกส 
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการขนสงสินคา รูปแบบการขนสงแตละประเภท  องคประกอบ 
ในการขนสงสินคา กระบวนการจัดการการขนสงและการกระจายสินคา การจัดการเกี่ยวกับเอกสารและ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ การจัดการอุปกรณที่เกี่ยวของกับการขนสง การเลือกใชยานพาหนะ 
ในการขนสง 
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3214-2007 หลักการนําเขาและสงออก 3-0-3 
 (Import and Export) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการนําเขาและสงออกสินคา 
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ขอสัญญา อนุสัญญาของการซื้อขายสินคาและการบรกิาร 

ระหวางประเทศ 
3. มีทักษะในการใชเอกสารในการนําเขาและสงออกใหเหมาะสมกับรูปแบบการขนสง 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการนําเขาและสงออกสินคา 
2. เลือกใชเอกสารตามกระบวนการของการนาํเขาและสงออกสินคา 
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในดานการนําเขาและสงออกสินคา 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการนําเขาและสงออกสินคา เอกสารที่เกี่ยวของในการนําเขา
และสงออก  ระบบเลตเตอรออฟเครดิต(Letter of Credit : L/C) ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรระหวาง
ประเทศ กลไกของระบบการคาและธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมาย ขอสัญญา อนุสัญญาของการซื้อขาย
สินคาและการบริการระหวางประเทศตามกฎเกณฑขององคกรและกลุมเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการคา
ระหวางประเทศ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานการจัดการโลจิสติกส 
 
3214-2101  การจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ 3-0-3 
3214-2102 การจัดการสินคาคงคลังในงานโลจิสติกส 3-0-3 
3214-2103 การขนสงในงานโลจิสติกส 3-0-3 
3214-2104 เครื่องมือและอุปกรณในงานโลจิสติกส 3-0-3 
3214-2105 เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส 3-0-3 
3214-2106 โซอุปทานและโลจิสติกสเพือ่ส่ิงแวดลอม 3-0-3 
3214-2107 การวิจยัในงานโลจิสติกส 3-0-3 
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3214-2101 การจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ 3-0-3 
 (Business Logistics Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจในขอบเขตของธุรกิจในงานโลจิสติกสประเภทตาง ๆ  
2. มีทักษะในการวิเคราะหความสัมพันธของโครงสรางองคกร กับการจัดการโลจิสติกส 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ  
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ 
2. วิเคราะหความสัมพันธของโครงสรางองคกร กับการจัดการโลจิสติกส 
3. แกไขปญหาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตของธุรกิจประเภทตาง  ๆ การจัดการโลจิสติกส กิจกรรมโลจิสติกส 
ประสิทธิภาพการใหบริการ การสรางความนาเชื่อถือ ความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยงตอกิจกรรม
ทางโลจิสติกส กระบวนการวางแผน การดําเนินการ การควบคุมดานการจัดการโลจิสติกสในองคกรธุรกิจ
แตละประเภท   
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3214-2102 การจัดการสินคาคงคลังในงานโลจิสติกส 3-0-3 
 (Inventory Management in Logistics) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลัง 
2. มีทักษะในการตรวจรับ จัดเก็บสินคา 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสินคาคงคลัง 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการสินคาคงคลังในงานโลจิสติกส 
2. ตรวจรับ และจัดเก็บสินคาคงคลังในงานโลจิสติกส 
3. แกไขปญหาการตรวจรับ และจัดเก็บสินคาคงคลังในงานโลจิสติกส  
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลัง กลุมสินคา รูปแบบการวางแบบ FIFO LIFO การวิเคราะห
สินคาคงคลังแบบ ABC วิธีการและขอควรระวังในการจัดเรียงเพื่อการตรวจนับ และการจัดเก็บสินคา การ
จัดการสินคาคงคลังแบบทันเวลาพอดี การคํานวณตนทุนในการจัดเก็บสินคาคงคลัง การเคลื่อนยายสินคาคง
คลัง และการจัดทํารายงานที่เกี่ยวของ 
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3214-2103 การขนสงในงานโลจิสติกส 3-0-3 
 (Transportation Management  in Logistics) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการการขนสงในงานโลจิสติกส 
2. มีทักษะในการวางแผนจัดการเสนทางการขนสงในงานโลจิสติกส 
3. ตระหนักถึงความสําคัญตอการวางแผนจัดการการขนสงในงานโลจิสติกส  
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขนสงในงานโลจิสติกส  
2. วางแผนจัดการเสนทางการขนสงในงานโลจิสติกส 
3. แกไขปญหาการจัดการเสนทางการขนสงในงานโลจิสติกส 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการการจัดการเสนทางการขนสงในงานโลจิสติกส 

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการขนสงประเภททางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ กระบวนการการขนสงในงานโลจิสติกส ระบบการกระจายสินคาจากคลังสินคาถึงผูบริโภค 
หลักการบริหารเสนทางการขนสงสินคา การวางแผนและวิเคราะหเสนทางการรับและสงสินคา การจัด
เสนทางและตารางเวลาในการดําเนินงาน ทรัพยากรขนสง การตัดสินใจเลือกเสนทางการขนสง 

 
 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3214-2104 เคร่ืองมือและอุปกรณในงานโลจิสติกส 3-0-3 
 (Material Handling in Logistics) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณในงานโลจิสติกส 
2.  มีทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณในงานโลจิสติกส 
3.  ตระหนักถึงความสําคัญในการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณในงานโลจิสติกส 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและอุปกรณในงานโลจิสติกส 
2. ใชเครื่องมือและอุปกรณในงานโลจิสติกสตามกระบวนการ 
3. แกไขปญหาการใชเครื่องมือและอุปกรณในงานโลจิสติกส 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการใชเครื่องมือและอุปกรณในงานโลจิสติกส 

อยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณในงานโลจิสติกส  ประเภทเครื่องมือและอุปกรณ     
ในงานโลจิสติกส การจัดเก็บ การดูแลรักษา และความปลอดภัยในการใชเครื่องมือและอุปกรณในงาน 
โลจิสติกส การรายงานและประเมินผลการใชเครื่องมือและอุปกรณในงานโลจิสติกส 
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3214-2105 เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส 3-0-3 
 (Technology in Logistics) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส 
2. มีทักษะการใชเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส  
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส 
2. วางแผนการใชเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส 
3. แกไขปญหาการใชเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส  
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการทางเทคโนโลยีในงานโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส ความหมาย ประวัติ รูปแบบ และความสําคัญ
ของเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส ระบบเทคโนโลยีสําหรับการวางแผน การตัดสินใจในงาน  โลจิสติกส 
การประยุกตใชเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส 
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3214-2106 โซอุปทานและโลจิสติกสเพื่อสิ่งแวดลอม 3-0-3 
 (Green Logistics and  Supply Chain) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับโลจิสติกสและโซอุปทานเพื่อส่ิงแวดลอม 
2. มีทักษะในการวิเคราะหความสัมพันธของโลจิสติกสและโซอุปทานเพื่อส่ิงแวดลอม  
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสและโซอุปทานเพื่อส่ิงแวดลอม 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการโซอุปทานและโลจิสติกสเพื่อส่ิงแวดลอม 
2. วางแผนการใชกระบวนการโซอุปทานและโลจิสติกสเพื่อส่ิงแวดลอม 
3. แกไขปญหากระบวนการโซอุปทานและโลจิสติกสเพื่อส่ิงแวดลอม 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการโลจิสติกสและโซอุปทานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส เพื่อส่ิงแวดลอม   มลภาวะ 
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม กิจกรรมโลจิสติกสเพื่อส่ิงแวดลอม การใชพลังงานทดแทน แนวโนมของ
การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสเพื่อส่ิงแวดลอม เร่ือง 3R, Eco-Drive, Backhauling and Full Truck 
Load, Eco-Packaging, Modal shift ฯลฯ 
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3214-2107 การวิจัยในงานโลจิสติกส 3-0-3 
 (Logistics Research) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1.  มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนงานวิจัยในงานโลจิสติกส 
2.  มีทักษะในการจัดทําเครื่องมือการวิจัย การวางแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การแปลผล 

และการนําเสนอ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยในงานโลจิสติกส 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการการวิจัยในงานโลจิสติกส 
2. จัดทําเครื่องมือ วางแผน เก็บรวบรวมขอมูล แปลผล และนําเสนอผลงานวิจัย 
3. แกไขปญหาของธุรกิจดวยกระบวนการวิจัยในงานโลจิสติกส 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการการวิจัยในงานโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยในงานโลจิสติกส ประเภทของการวิจัยในงานโลจิสติกส 
หลักการและขั้นตอนในกระบวนการวิจัย เครื่องมือทางการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การวางแผนการวิจัย การ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมายของขอมูล การนําเสนอและรายงานผลการวิจัย  
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานการจัดการการขนสง 
 

 
3214-2201 การบริหารเสนทางการขนสงสินคา 3-0-3 
3214-2202 การจัดการเอกสารเพื่อการขนสง 3-0-3 
3214-2203 การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและพาหนะในการขนสง 3-0-3 
3214-2204 การจัดการตนทุนการขนสง 3-0-3 
3214-2205 การจัดวางและเคลื่อนยายสินคา 3-0-3 
3214-2206 เทคโนโลยีในการขนสง 3-0-3 
3214-2207 กฎหมายการขนสง 3-0-3 
3214-2208 การประกันภัยการขนสง 3-0-3 
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3214-2201 การบริหารเสนทางการขนสงสินคา 3-0-3 
 (Transportation Lines Management)  
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการบรหิารเสนทางการขนสงสินคา 
2. มีทักษะในการจัดการเสนทางการขนสงสินคา 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบรหิารเสนทางการขนสงสินคา 
2. วางแผนการจดัการเสนทางการขนสงสินคาในการดําเนนิธุรกิจ 
3. แกไขปญหาการจัดการเสนทางการขนสงสินคาตามหลักการ 
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการปฏิบตัิงานการจัดการเสนทางการขนสงสินคา 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับเสนทางการขนสง หลักการและกระบวนการในการบริหารเสนทางการขนสงสินคา 
การวางแผนและวิเคราะหเสนทางการรับและสงสินคา การจัดเสนทางและตารางเวลาในการดําเนินงาน 
ทรัพยากรขนสง การตัดสินใจเลือกเสนทางการขนสง  และการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช 
การบริหารเสนทางการขนสง 
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3214-2202 การจัดการเอกสารเพื่อการขนสง 3-0-3 
 (Transportation Document Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเอกสารเพือ่การขนสง 
2. มีทักษะในการจัดการเอกสารเพื่อการขนสง 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการเอกสารเพือ่การขนสง 
2. จัดการเอกสารเพื่อการขนสงสินคาตามหลักการและกระบวนการ 
3. แกไขปญหาการจัดการเอกสารเพื่อการขนสงตามหลักการ 

4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานการจัดการเอกสาร 
  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร รูปแบบของเอกสารเพื่อการขนสงประเภทตาง ๆ ประเภทของ
เอกสารในการขนสง  ขั้นตอนและกระบวนการของการจัดการเอกสาร  การจัดเตรยีมเอกสารในการรับและ
สงมอบสินคา และเอกสารประกอบในการขนสงอื่น ๆ 
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3214-2203 การใชและบํารงุรักษาเครื่องมือและพาหนะในการขนสง 3-0-3 
 (Utilizing / Maintenance Equipment  and Vehicle for Transportation) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและพาหนะในการขนสง  
2. มีทักษะในการควบคุม  การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและพาหนะในการขนสง  
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและพาหนะในการขนสง 
2. วางแผนการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและพาหนะในการขนสงสินคาตามกระบวนการ 
3. แกไขปญหาการใช การบํารุงรักษาเครื่องมอืและพาหนะในการขนสงสินคาตามหลักการ 

4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและพาหนะในการขนสงสินคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณในการขนสง ประเภทของเครื่องมือ และพาหนะที่ใชในการ ขนสงประเภท
ตาง ๆ ประวัตกิารใชและบํารุงรักษา รายงานและประเมนิผลการใชเครื่องมือและพาหนะในการขนสง   
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3214-2204 การจัดการตนทุนการขนสง 3-0-3 
 (Transportation Cost Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการตนทุนการขนสง 
2. มีทักษะในการคํานวณตนทนุการขนสงสินคาดวยระบบตนทุนกจิกรรมโลจิสติกส 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการตนทุนการขนสง 
2. คํานวณตนทุนการขนสงสินคาในงานโลจสิติกสตามหลักการ 
3. วิเคราะหจุดคุมทุนการขนสงสินคาตามหลักการ 
4. แกไขปญหาการจัดการตนทนุการขนสงสินคา ตามหลักการ 

5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการการจัดการตนทุนการขนสงสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการตนทุนการขนสง องคประกอบของตนทุน การขนสง การคํานวณตนทนุ
การขนสงแตละประเภทดวยระบบตนทุนกจิกรรม การวิเคราะหจุดคุมทุน การกําหนดราคาการขนสง และ
การจัดทํารายงานที่เกีย่วของ 
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3214-2205 การจัดวางและเคลื่อนยายสินคา 3-0-3 
 (Material Handling) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจในหลักการและขั้นตอนของการจัดวางและเคลื่อนยายสินคา 
2. มีทักษะในการจัดวางและเคลื่อนยายสินคา  
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนจัดวางและเคลื่อนยายสินคา 
2. วางแผนการจดัวางและเคลื่อนยายสินคาตามหลักการ 
3. แกไขปญหาการจัดวางและเคลื่อนยายสินคาในงานโลจิสติกส  
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการการจัดวางและเคลื่อนยายสินคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการจัดวางและการเคลื่อนยายสินคา ประเภทตางๆ สินคาที่ตอง
ควบคุมอุณหภูมิ   วัตถุอันตราย แกส อาหารและเครื่องดื่ม พลาสติก  เคมีภัณฑ สินคาเกษตร  โดยใชเทคนิค
ในการจัดวางและเคลื่อนยายแบบตาง ๆ  รูปแบบการจัดวาง และคํานึงถึงหลักความปลอดภัย   
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3214-2206 เทคโนโลยีในการการขนสง 3-0-3 
 (Transportation Technology) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการขนสงสินคา 
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีการขนสงสินคา 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีการขนสงสินคา 
2. วางแผนโดยการใชเทคโนโลยีการขนสงสินคา 
3. แกไขปญหาการใชเทคโนโลยีการขนสงสินคาตามหลักการ 

4. ประยุกตใชใชเทคโนโลยีการขนสงสินคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขนสง ความหมาย  รูปแบบ และความสําคัญการประยุกตใช
เทคโนโลยีระบบ Barcode  EDI และ RFID ในการขนสง    
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3214-2207 กฎหมายการขนสง 3-0-3 
 (Transportation  Law) 

 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับของการขนสงในรูปแบบตาง ๆ 
2. มีทักษะในการใชกฎหมายการขนสง 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายการขนสง 
2. เตรียมความพรอมการดําเนนิธุรกิจตามขอกําหนดของการขนสงในรูปแบบตาง ๆ 
3. แกไขปญหาการดําเนินธุรกจิตามขอกําหนดของกฎหมายการขนสง 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการทางกฎหมายของการขนสง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับของการขนสงสินคาและบริการทางบก  ทางน้ํา ทาง
อากาศ  การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ความรับผิดชอบระหวางผูสงสินคา ผูส่ังซื้อ ผูรับขนสง และบริษัท
ประกันภัยในความชํารุด  บกพรอง  สูญหายของสินคาและพัสดุภัณฑ ในกรณีปกติและกรณีวินาศภัยตาง ๆ   
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3214-2208 การประกันภัยการขนสง 3-0-3 
 (Insurance for Transportation) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัยการขนสง 
2. มีทักษะในการเลือกใชประกันภยัที่เหมาะสมกับประเภทของการขนสง 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการประกันภัยการขนสง 
2. เลือกใชประกนัภัยใหเหมาะสมกับประเภทของการขนสง 
3. จัดการเอกสารการประกันภัยตามกระบวนการ 
4. แกไขปญหาการดําเนินธุรกจิตามหลักของการประกันภัยการขนสง 
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการการประกันภัยการขนสง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยการขนสง การเลือกใชประกันภัยใหเหมาะสมกับประเภทของการ
ขนสง  สิทธิประโยชนและขอบเขตความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยที่เกี่ยวของ  เอกสารการ
ประกันภัยการขนสง  
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานการจัดการคลังสินคา 
 

3214-2301 สินคาและบรรจุภัณฑ 3-0-3 
3214-2302 การจัดการพืน้ที่คลังสินคา 3-0-3 
3214-2303 เครื่องมือและอุปกรณคลังสินคา 3-0-3 
3214-2304 เทคโนโลยีในงานคลังสินคา 3-0-3 
3214-2305 การจัดการสินคาคงคลัง 3-0-3 
3214-2306 การจัดการเอกสารในคลังสินคา 3-0-3 
3214-2307 การจัดการตนทุนคลังสินคา 3-0-3 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3214-2301 สินคาและบรรจุภัณฑ 3-0-3 
 (Goods and Packaging) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและบรรจุภณัฑ 
2. มีทักษะในการตรวจรับสินคาและการแยกบรรจุภณัฑทีชํ่ารุดเสียหาย 
3. มีทักษะในการเคลื่อนยายสนิคาภายในคลงัสินคา 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสินคาและบรรจุภณัฑ 
2. ตรวจรับสินคาและการแยกบรรจุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย 

3. เคลื่อนยายสินคาดวยเครื่องมือชนิดตาง ๆ 

4. แยกหมวดหมูสินคาในคลังสินคาตามหลักการ 

5. แกไขปญหาการตรวจรับสินคาและการแยกบรรจุภณัฑทีชํ่ารุดเสียหาย เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ 

ในการดําเนินธุรกิจ 

6. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับสินคาและบรรจุภัณฑ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดประเภทของสินคา รูปแบบของบรรจุภัณฑในลักษณะตาง ๆ ความหมายของ
สัญลักษณตาง ๆ บนบรรจุภัณฑ การตรวจรับสินคา การคัดแยกบรรจุภัณฑที่ชํารุด  กระบวนการเคลื่อนยาย
สินคาภายในคลังดวยเครื่องมือชนิดตาง ๆ  การจัดแยกหมวดหมูของสินคาในคลังสินคา 
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3214-2302 การจัดการพื้นท่ีคลังสินคา 3-0-3 
 (Warehousing Area Management) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการพื้นทีค่ลังสินคา 
2. มีทักษะในการคํานวณพื้นทีใ่นการจดัเก็บสินคา 
3. มีทักษะในการกําหนดตําแหนงการจดัเกบ็และเลือกใชอุปกรณ 
4.  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการพื้นทีค่ลังสินคา  
2. วางแผน ออกแบบพื้นทีใ่นการจัดเก็บและการใชอุปกรณในคลังสินคา 

3. เขียนแผนผังและกําหนดเสนทางเคลื่อนยายสินคาตามหลักการ 

4. กําหนดตําแหนงจัดเก็บสินคาตามหมวดหมู 
5. แกไขปญหาพืน้ที่การจัดเก็บและเลือกใชอุปกรณในคลังสินคา  
6. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่คลังสินคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดพืน้ที่คลังสินคา  (สํานักงาน ช้ันวาง พืน้ที)่   การคํานวณพืน้ที่ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ในคลังสินคา เขียนแผนผังและกําหนดเสนทางการเคลื่อนยายสินคา การรับและขนถายสินคา
ในคลังสินคา จุดขนถายสินคา การกําหนดตําแหน การจัดเก็บสินคาตามหมวดหมู  และการเลือกใชอุปกรณ
ในการจดัเก็บ 
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3214-2303 เคร่ืองมือและอุปกรณคลังสนิคา 3-0-3 
 (Warehouse Equipments) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณคลังสินคา 
2. มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณคลังสินคา  
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณคลังสินคา 
2. วางแผนการใชเครื่องมือและอุปกรณคลังสินคา 
3. แกไขปญหาการใชเครื่องมือและอุปกรณคลังสินคา  
4. ประยุกตใชเครื่องมือและอุปกรณคลังสินคาตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณคลังสินคา  การจัดประเภทเครื่องมือเทคโนโลยี    
โลจิสติกส   การเก็บ  การดูแลรักษา และ ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือและอุปกรณในงานคลังสินคา 
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3214-2304 เทคโนโลยีในงานคลังสนิคา 3-0-3 
 (Technology  in Warehousing) 
  
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคลังสินคา 
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีในงานคลังสินคา  
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในงานคลังสินคา 
2. วางแผนการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคลังสินคา 
3. แกไขปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคลังสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการดําเนินธุรกิจ 
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานคลังสินคาตามหลักและกระบวนการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคลังสินคา  ความหมาย รูปแบบ และความสําคัญ       
การประยุกตใชเทคโนโลยีในงานคลังสินคา    
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3214-2305 การจัดการสินคาคงคลัง 3-0-3 
 (Inventory  Management) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการสินคาคงคลัง 
2. มีทักษะในการจัดการสินคาคงคลัง 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการสินคาคงคลัง 
2. ตรวจรับสินคาคงคลัง และวางแผนระบบการจัดเก็บสินคาคงคลัง  
3. แกไขปญหาการจัดเก็บสินคาคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 

4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการจัดการสินคาคงคลัง 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการสินคาคงคลัง  กลุมสินคา  รูปแบบการจัดวาง (FIFO  LIFO) วิธีการ
และขอควรระวังในการจัดเรียงเพื่อการตรวจนับและการจดัเก็บสินคา การจัดการสินคาคงคลัง การคํานวณ 
การเคลื่อนยายสินคาคงคลัง และการจดัทํารายงานที่เกีย่วของ 
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3214-2306 การจัดการเอกสารในคลังสนิคา 3-0-3 
(Document  Management  in Warehouse) 

 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเอกสารในคลังสินคา 
2. มีทักษะในการจัดการเอกสารในคลังสินคาอยางเปนระบบ 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการเอกสารในคลังสินคา 
2. จัดการเอกสารเปนไปตามมาตรฐานระบบเอกสาร 
3. แกไขปญหาการจัดการเอกสารในคลังสินคา  
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการจัดการเอกสารในคลังสินคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเอกสารในคลังสินคา ใบสั่งซื้อสินคา (P/O) ใบกํากับสินคา (Invoice) ใบสง
สินคา (D/O)   เอกสารในการตรวจนับ  เอกสารในการนําสงคลังสินคา   
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3214-2307 การจัดการตนทุนคลังสินคา 3-0-3 
 (Warehouse  cost  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการตนทุนคลงัสินคา 
2. มีทักษะในการคํานวณตนทนุคลังสินคา 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการตนทนุคลังสินคา 
2. คํานวณตนทุนกิจกรรมการจดัการคลังสินคาตามหลักการ 
3. กําหนดราคาการจัดเก็บสินคาในคลังสินคา 
4. แกไขปญหาการจัดการตนทนุคลังสินคา  
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการจัดการตนทุนคลังสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการตนทุนคลังสินคา  องคประกอบของตนทุนการจัดเก็บสินคา 
แตละประเภทในคลังสินคา การคํานวณตนทุนการจัดเก็บสินคาแตละประเภทดวยระบบตนทุนกิจกรรม  
การวิเคราะหจุดคุมทุน การกําหนดราคาการจัดเก็บสินคาในคลังสินคาและการจัดทํารายงานที่เกี่ยวของ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานตัวแทนการออกของ 

 
3214-2401 พิธีการนําเขาและสงออกสินคา 2-2-3 
3214-2402 การขนสงสินคาระหวางประเทศ 2-2-3 
3214-2403 สิทธิประโยชนทางดานภาษอีากร 3-0-3 
3214-2404 การตรวจปลอยสินคา 2-2-3 
3214-2405 กฎหมายเกีย่วกับการนําเขาและสงออก 3-0-3 
3214-2406 ระบบการจําแนกพิกดัอัตราศุลกากร 3-0-3 
3214-2407 พิธีการเฉพาะเรื่อง 3-0-3 
3214-2408 หลักการคาระหวางประเทศ 3-0-3 
3214-2409 กฎหมายพาณชิยนาว ี 3-0-3 
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3214-2401 พิธีการนําเขาและสงออกสินคา 2-2-3 
 (Shipping Import-Export) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจในภาพรวมเกี่ยวกับ PAPERLESS และ E-CUSTOMS 
2. มีทักษะในการจําแนกสินคาตามพิกัด การจัดทําใบขนสงสินคาขาออกและเอกสารที่เกี่ยวของ 

ตามพิธีการศุลกากร 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติทีด่ใีนวิชาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักและพิธีการนําเขาและสงออกสินคา 
2. จําแนกสินคาตามพิกัด การจัดทําใบขนสงสินคาขาออกและเอกสารที่เกี่ยวของ ตามพิธีการ 

ศุลกากร 

3. คํานวณภาษีประเภทตาง ๆ ตามหลักการ 

4. แกไขปญหาการดําเนินงานตามพิธีการศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 

5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการพิธีการนําเขาและสงออกอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการจําแนกสินคาตามพิกัดและพิธีการอื่นๆ การจัดทําใบขน
สินคาขาเขาและใบขนสินคาขาออก การคิดคํานวณภาษีประเภทตาง ๆ  การปฏิบัติพิธีการในระบบ 
PAPERLESS  E-CUSTOMS และการจัดเตรียมเอกสารประกอบ 
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3214-2402 การขนสงสนิคาระหวางประเทศ 2-2-3 
 (Transportation  for  International  Trade) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจในวิธีการขนสงสินคาทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และการขนสงตอเนื่องหลาย 

รูปแบบ  
2. มีทักษะในการเลือกใชรูปแบบการขนสงไดเหมาะสมและดําเนินการดานเอกสารตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของ 
3. ตระหนักถึงปญหาและขอจํากัดของการขนสงในรูปแบบตาง ๆ 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
2. เลือกใชรูปแบบการขนสงสินคาระหวางประเทศ และดําเนินการดานเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
3. แกไขปญหาการขนสงสินคาระหวางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธรุกิจ 

4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการการขนสงสินคาระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการขนสงสินคาทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ เลือกประเภทบรรจุภัณฑ ยานพาหนะ การประกันภัย ใหเหมาะสม เอกสารที่เกี่ยวของกับการขนสง
อัตราและคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสง 
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3214-2403 สิทธิประโยชนทางดานภาษอีากร 3-0-3 
 (Tax  Incentives) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของผูประกอบการตามกฎหมาย 
2. มีทักษะในการปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชสิทธิประโยชนดานภาษีอากร 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิประโยชนที่จะไดรับตามกฎหมาย 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร 
2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑในการใชสิทธิประโยชนดานภาษีอากร 

3. แกไขปญหาการใชสิทธิประโยชนดานภาษอีากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 

4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการสิทธิประโยชนดานภาษีอากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรตามกฎหมาย พันธกรณีและขอตกลงระหวาง
ประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดานกฎหมายศุลกากร กฎหมายสงเสริมการลงทุน กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม 
ขอตกลง GATT FTA ขอบเขตและกําหนดเวลาของการใชสิทธิประโยชนตามรูปแบบตาง ๆ 
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3214-2404 การตรวจปลอยสินคา 2-2-3 
 (Clearance Audit) 
    

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจกับบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงสินคาระหวางประเทศ การจัดเรียงสินคา  

รถขนสินคาชนิดตาง ๆ 
2. มีทักษะในการจัดการและประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

ในระหวางการเคลื่อนยายสินคา 
3. มีทักษะในการตรวจสอบเอกสารและสินคา 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันปญหาและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดกับสินคา 
5. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการตรวจปลอยสินคา 
2. วางแผนจัดการการตรวจปลอยสินคา ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ และแกไขปญหา 

ที่เกิดขึ้นในระหวางการเคลื่อนยายสินคา 
3. แกไขปญหาการตรวจปลอยสินคา  
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการตรวจปลอยสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ การบรรจุและจัดวางสินคา การขนสงและตูบรรจุสินคา 
เอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจปลอยสินคา การดําเนินการเมื่อตรวจพบความเสียหายของสินคา และ       
การแกไขปญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนของการตรวจปลอยสินคา 
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3214-2405 กฎหมายเกี่ยวกับการนําเขาและสงออก 3-0-3 
 (Import-Export Laws) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ กฎกระทรวง, ประกาศตามกฎหมายศุลกากร และ 

กฎหมายอื่น 
2. มีทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการนําเขาและสงออก 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายการนําเขาและสงออก 
2. วางแผนการนําเขาและสงออกภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออก 
3. แกไขปญหาการนําเขาและสงออกเพี่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนดานกฎหมายการนําเขาและสงออกอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัต ิกฎหมายศุลกากร กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศ
กรมศุลกากร คําสั่งกรมศุลกากร ที่เกี่ยวของกับการนําเขาและการสงออกสินคา การควบคุมสินคา และหลัก
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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3214-2406 ระบบการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร 3-0-3 
 (Custom Tariff) 
    

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจหลักสากลของการจัดหมวดหมูสินคาในระบบฮารโมไนซ กฎหมายพิกัด  

อัตราศุลกากร บทบัญญัติของกฎหมาย หลักเกณฑและขอกําหนดตาง ๆ 
2. มีทักษะในการจําแนกพิกัดอัตราอากร ตามกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพตัวแทนออกของ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร 
2. ดําเนินธุรกิจตามระบบการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร 
3. แกไขปญหาการดําเนินธุรกิจตามระบบการจําแนกพิกัดอัตราอากร ตามกฎหมายพิกัดอัตรา 

ศุลกากร 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการจําแนกพิกัดอัตราศุลกรอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับตามหลักสากลของการจัดหมวดหมูสินคาในระบบฮารโมไนซ บทบัญญัติตาม
กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร การจําแนกหมวดหมูของสินคา และขอแตกตางระหวางการจัดระบบหมวดหมู
ของไทยกับตางประเทศ 
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3214-2407 พิธีการเฉพาะเรื่อง 3-0-3 
 (Specific  Customs  Formality ) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจระบบพิธีการตาง ๆ 
2. มีทักษะในการดําเนินการดานเอกสารและพิธีการเกี่ยวกับพิธีการเฉพาะเรื่อง 
3. มีทักษะในการเลือกใชพิธีการเฉพาะเรื่องรูปแบบตาง ๆ 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพิธีการเฉพาะเรื่อง 
2. ดําเนินธุรกิจตามพิธีการเฉพาะเรื่อง 
3. แกไขปญหาการดําเนินธุรกิจตามพิธีการเฉพาะเรื่อง 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการพิธีการเฉพาะเรื่องอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่องตาง ๆ พิธีการสวนบุคคล และเอกสิทธิทางการทูต พิธีการ
ไปรษณยีและสินคาเรงดวน พิธีการ RE-EXPORT ใบสุทธินํากลับ พิธีการถายลํา พิธีการรับขนของไปกอน
พิธีนําเขาชั่วคราว และ A.T.A. CARNET 
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3214-2408 หลักการคาระหวางประเทศ 3-0-3 
 (Principle of International Trade) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการชําระเงินและการสงมอบสินคาระหวางประเทศ 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกรการคาระหวางประเทศ 
3. มีทักษะในการดําเนินการตามขั้นตอนตามหลักการคาระหวางประเทศถูกตองครบถวน 
4. ตระหนกัถึงความสําคัญของการคาระหวางประเทศ 
5. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคาระหวางประเทศ 
2. วางแผนการดาํเนินการตามเงื่อนไขการชําระเงินและการสงมอบสินคาระหวางประเทศ 
3. ประยุกตใชความรูในดานหลักการคาระหวางประเทศในการดําเนนิธุรกิจ  
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการหลักการคาระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและเอกสารที่เกี่ยวของกับการชําระเงิน การสงมอบสินคาระหวาง
ประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา กฎหมาย กฎระเบียบ 
สิทธิประโยชนและวิธีปฏิบัติตาง ๆ 
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3214-2409 กฎหมายพาณชิยนาว ี 3-0-3 
 (Marine Law) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย สนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศวาดวย 

การประกอบธรุกิจพาณิชยนาว ี
2. มีทักษะในการบันทึกและรายงานตามคําแนะนําขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ 
3. เห็นคณุคาและความสําคัญเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาว ี
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี 
2. เตรียมความพรอมการดําเนนิธุรกิจตามขอกําหนดขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ 
3. แกไขปญหาการดําเนินธุรกจิตามขอกําหนดของกฎหมายพาณิชยนาว ี
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการกฏหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย สนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการประกอบธุรกิจพาณิชย
นาวี โดยศึกษาทั้งบริบทและวิธีพิจารณาความ ขอบเขตและอํานาจเอกสารในการพิจารณาคดี สิทธิในการยึด 
อายัดเรือและสินคา กฎหมายและขอตกลงวาดวยการชวยกูเรือ หรือสินคา เรือโดนกัน ตลอดจนการเสีย
คาชดเชย คาเสียหาย และความรับผิดชอบในการชดใช การบันทึกและรายงานตามคําแนะนําขององคกรทาง
ทะเลระหวางประเทศ 
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คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสร ี
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3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 

 (Business Law) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายที่เกี่ยวของในธุรกิจ 
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารสัญญาตาง ๆ ในธุรกิจ 
3. มีทักษะในการรางและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา 
4. มีเจตคติที่ดี มคีวามรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายที่เกี่ยวของในธุรกิจ 
2. รางและเขียนสัญญาตาง ๆ ตามสาระสําคัญของสัญญา 
3. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับกฎหมายตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม  หนี้  เอกเทศสัญญาที่สําคัญ  ไดแก  ซ้ือขาย  แลกเปลี่ยน  เชาทรัพย
เชาซื้อจางแรงงาน จางทําของ ฝากทรัพย ยืม ค้ําประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหนา  ประนีประนอม
ยอมความ  ตั๋วเงิน  และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค  การจัดตั้ง  การดําเนินงาน   
หางหุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติลมละลาย พระราชบัญญัติโรงงาน 
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3214-9001 การจัดการความสัมพันธกับลูกคา 3-0-3 
 (Customer Relationship Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
2. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกร  
3. ตระหนกัถึงความสําคัญในการสรางความสัมพันธที่ดีกบัลูกคา 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
2. ส่ือสารและประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกรเกี่ยวกับการสราง 

ความสัมพันธกับลูกคา 
3. แกไขปญหาของธุรกิจดวยหลักการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการการจัดการความสัมพันธกับลูกคาอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการความสัมพันธกบัลูกคา บทบาทการบริการลูกคาใน
งานโลจิสติกส  เทคนิคและเทคโนโลยีการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกร การวางแผน      
กลยุทธในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา 
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3214-9002 ระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส 3-0-3 
 (Packaging System for Logistics) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ 
2. มีทักษะในการวางแผนและวิเคราะหระบบบรรจุภัณฑ 
3. ตระหนกัถึงความสําคัญของระบบบรรจุภณัฑ  
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ 
2. วางแผนและเลือกใชบรรจุภณัฑในงานโลจิสติกส 
3. พัฒนาระบบบรรจุภัณฑในการดําเนินธุรกจิ 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส 

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ  หนาที่และความสําคัญของ
ระบบบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส  วัสดุตาง ๆ ที่ใชในการบรรจุหีบหอ การวางแผนและวิเคราะหระบบ
บรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชายบรหิารธุรกิจ 

3214-9003 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3-0-3 
 (Human Resource Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการทรพัยากรมนษุย 
2. มีทักษะในการดําเนินการดานการจัดการทรัพยากรมนษุย  
3. เห็นคณุคาและความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย  
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 
2. วางแผนการดาํเนินการดานการจัดการทรพัยากรมนษุย  
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎีในการจดัการทรัพยากรมนุษย หนาที่ การแสวงหา การสรรหา 
การคัดเลือก การพัฒนา การจูงใจ การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย การประเมินผล การบริหารคาตอบแทน 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 
 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3214-9004 การบริหารการผลิต 3-0-3 
 (Production Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรูความเขาใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต 
2. มีทักษะในการวางแผนและควบคุมการผลิต 
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต 
2. วางแผนการจดัการการผลิต  
3. ควบคุมการผลิตดวยระบบคณุภาพ และคํานึงถึงความปลอดภัย 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการการบริหารการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการผลิตโดยใชหลักการกําหนดปริมาณการผลิต  การ
วางแผนระบบการผลิต  การตัดสินใจ การพยากรณ การใชทรัพยากรในระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ
ระบบการผลิต 
  
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชายบรหิารธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 
3214-8001 ฝกงาน  *-*-4 
3214-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3214-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3214-8001 ฝกงาน * - * - 4 
(On-the-Job Training) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชายบรหิารธุรกิจ 

3214-8002 ฝกงาน  1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3214-8003 ฝกงาน  2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

(ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3214-8002 ในสถานประกอบการ 
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชายบรหิารธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 
3214-8501 โครงการ *-*-4 
3214-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3214-8503 โครงการ 2 *-*-2 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3214-8501 โครงการ * - * - 4 
(Project) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 

ความรับผิดชอบ  มีวินัยคุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา
วิชาชีพ  ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือ          
การปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียน
โครงการ การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การ
นําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลา        
ที่กําหนด 

 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชายบรหิารธุรกิจ 

3214-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
(Project 1) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 

ความรับผิดชอบ  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา
วิชาชีพ  ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือ             
การปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียน
โครงการการดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การ
นําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลา        
ที่กําหนด 
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3214-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
(Project 2) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 

ความรับผิดชอบ  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา
วิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง  สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือ             
การปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียน
โครงการการดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การ
นําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่
กําหนด  
 (ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3214-8502 หรือเปน
โครงการใหม) 
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คําอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
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อธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
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3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชพี 1 0-2-0 
(Vocational Activities 1) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชพี 2 0-2-0 
(Vocational Activities 2) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชพี 3 0-2-0 
(Vocational Activities 3) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชพี 4 0-2-0 
(Vocational Activities 4) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
 
 




